~szélgetés a magyar kultúra napján nívódíjjal kitüntetett Budai Lászlóval, a Krúdy Gyula Városi Könyvtár vezetőjével

könyvtári munka csapatjáték
udai László, a Krúdy Gyula Városi Könyvtár

gyűjtésnek,
.Ieletmentésnek".
A hathatós kutatómunkát
igénylő helyismereti munka
során először fel kellett térképezni a pótlásra szoruló
hiányosságokat és az erősségeket, amelyekre a későbbiek során építkezni lehet idézte fel a kezdeteket László. Az első helytörténeti kiadvány - amire talán mind
adott a későbbiekben a Vár- közül a legbüszkébb
- a
palotán folytatott helytörté- Várpalota - Egy mezőváros
metamorfózisa eímű, ameneti kutatómunkához.
Budai László 2008 óta látja lyet Várpalota várossá nyil60. évfordulóel a Krúdy Gyula Városi vánításának
Könyvtár vezetői feladatait. jára adtak ki Leitner FeAz intézményt ekkor vonták renc
közreműködésével
2011-ben. Szintén büszkebe a városi közművelődési
séggel tölti el a könyvtár
cégbe, az akkori Szindbád
Kht.-ba, amely jelenleg Thu- alapításának 60. évfordulóry-Vár Nonprofit Kft. néven ja tiszteletére
megjelenteműködik, s amelynek azóta tett könyvtártörténeti
kötet
is saját arculattal és szak- is.

intézményvezetője szakmai és helytörténeti
kutatómunkája elismeréseként Szelestey László-nívódíjat vehetett át Campanari- Talabér
lMártától, Várpalota város polgármesterétől
[anuárban, a magyar kultúra napján. Hivatásáról, családjáról és a megtisztelő elismerésről
beszélgettünk a szakemberrel.
Budai László már egész
kisgyermekkorában elköteleződött a történelem mellett. Ennek okait firtatva úgy
válaszolt, hogy ez édesapja
hatása, aki rengeteget mesélt neki és ő szinte itta magába a magyarság sorsíordító, s ekkor még tabuként kezelt eseményeinek, a trianoni békediktátumnak
és az
1956-os forradalom nak az
igaz történetét. Mint mondja:
e nélkül talán nem így alakult volna az élete. Már gyerekkorában is kedvenc témája volt a török kor a város
központjában álló Thuryvár, valamint az Egri csillagok olvasmányélmény hatásamiatt.
A szomszédjukban lakott
Fábián Éva, a Vegyészeti
Múzeum egykori muzeológusa, aki szintén hatással volt
az olvasás és a történelem
iránt fogékony fiúra. Vele
jött el a Krúdy Gyula Városi
Könyvtárba, s iratkozott be
1986-ban, valamint többvtörténelmi érdeklődési körének megfelelő - könyvet is
kapott tőle ajándékba. Ezek
aztán tovább erősítették
benne az elhivatottságot.
Középiskolai tanulmányait az akkori Faller Jenő
Szakközépiskolában végezte ipari elektronikai technikus szakon, de a szakmában
összesen csak pár hónapot
dolgozott. A szombathelyi
Berzsenyi Dániel Főiskolán
szerzett
aztán könyvtáros-művelődésszervező diplomát 2002-ben. Bár eredetileg jelentkezett történelem
szakra is, családi tragédia édesanyja halála - miatt végül oda nem felvételizett. A
sors mégis kedvezett történelem iránti vonzódásának,
amikor 2003-ban elhelyezkedett az Eötvös Károly Megyei Könyvtárban, és éppen
a helyismereti részlegbe került, Kollégáitól, főként Szabóné Vörös Györgyitől
tan~lt sokat, ami jó alapot

I

mai, önállósággal rendelkező intézményegysége
a
könyvtár.
A könyvtárvezető sikeresnek ítéli az elmúlt tizenegy
esztendőt; különösen büszke
a helyismereti
munkára,
amely területen jelentős előrelépés, hogy kiadóként is
meghatározó munkát végez
az intézmény,
az elmúlt
években szinte minden évben jelent meg új, helytörténeti témájú könyv. Aktívabbá vált a fotók gyűjtése és
archiválása is az elmúlt évtizedben, ami szintén fontos
terepe a helytörténeti érték-

Vannak kedvenc kutatási
területei, illetve időszakai
Budai Lászlónak. Ilyen az
utóbbi időben a 18. század,
ami azért különösen érdekes, mert ekkor fejlődött
másodszor virágzó mezővárossá Várpalota, és egyelőre igen keveset lehet tudni róla. Ez a saját családtörténeti kutatásai miatt is
érdeklődése
központjába
került, mert kíváncsi lett,
hogy miként éltek ősei ebben az időszakban. Sajnálja, hogy lényegesen kevesebb időt tud szánni levéltári kutatásra, mint ameny-

nyit ténylegesen igényelne
majd a jövő olvasói. Ennek
ez a téma.
érdekében egyre több az inBudai László vallja: ateraktív
gyermekprogram,
könyvtár egyik legfontosabb mint például a havonta renfeladata, hogy a helyi kötő- dezett könyves játszó, a kredést, a lokálpatrióta gondol- atív sarkok, illetve az egyre
kodást támogassa és segít- népszerűbb vándorkiálIításe. Azt mondja, a városi sok is.
könyvtár a saját, helyismeA könyvtár tevékenységét
reti gyűjteménye tekintetéelemezve nem feledkezheben tudományos
gyűjtetünk meg a több éve sikereménynek számít. Ennek a .sen működő Krúdy Gyula
kívánalomnak igyekszik mí- Kreatív Írókörről sem. Az
nél tökéletesebben megfelel- intézmény emellett évek óta
ni a Krúdy Gyula Városi tehetségpontként
működík,
Könyvtár kollektívája
is, illetve a 2018-as évtől kezdve
akikről az intézményvezető
egyben már Digitális Jólét
csakis az elismerés hangján Pont is. Rendszeresen él az
szólt. - A könyvtári munka intézmény a pályázatok adta
csapatjáték. Ha a csapatta- . lehetőségekkel, amelyekkel
gok rosszul teljesítenek, ak- egyre szélesítik a szolgáltakor nincs sikeres munka, tás aik körét, és arról sem
ezért fontosnak tartom, hogy feledkeznek meg, hogy minél
a személyes érdeklődés és a több módon (közösségi mémunkakörben
meghatárodia, hírlevél, honlap stb.)
egyre több embert szóIítsanak meg.
Budai László felesége,
Krisztina
szintén a ThuryVár Nonprofit Kft.-nél dolgozik művelődésszervezőként.
Nem közvetlen munkatársak, így - mint Laci mondja
- nincs ebből probléma, a
munkát pedig egyikőjük sem
viszi haza. Két kislányuk
van, Enikő és Emese, akik
nélkül az életük elég szürke
lenne. - Ezt csak akkor ismerheti fel az ember, amikor
megszületik az első gyermeke, és rácsodálkozik, mivel
telt az addigi élete? Aztán
jön a második gyermek, aki
teljesen más egyéniség, és
így még több új színt hoz a
család életébe - jegyzi meg
nevetve.
Az idei magyar kultúra
~ napján
átvett
Szelestey
László-nívódíjat
meglepetten, de nagy örömmel fogadta. Ó maga is szokott kítünzott feladatok a lehető leg- tetésekre ajánlani másokat,
jobban fedjék egymást - mint mondta, hála Istennek,
emelte ki
sok olyan embert ismer a váBudai László időben felis- rosban, akiknek tevékenysémerte, hogy egyre inkább gét elismerésre
méltó nak
változnak a könyvtár felada- találja, és igyekszik ezekre
tai. Mindig is jellemző volt a az emberekre felhívni a fiKrúdy Gyula Városi Könyv- gyelmet. Munkája során sok
tárra, hogy egyfajta kultúr- pozitív visszajelzést kapott
központként működött,
de már. Talán sikerül Könczöl
manapság még több energiát Imre méltó utódává válnia
mind a könyvtár működését,
fektetnek az ismeretterjesztésre, rendezvény és kiálIí- mind pedig a helytörténeti
tá~ szervezésére az intéz- munkát
illetően, és így
ményben.
álszerénység nélkül mondKiemelt terület a gyer- hatja, hogy nem érdemtelemekkönyvtár, hiszen a mos- nül kapta a megtisztelő díjat.
tani gyermekekből lesznek
STÉGERÁm

